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PHỤ LỤC 03
DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN CẤP TỈNH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỪ NĂM 2018 ĐẾN NAY 

ĐÃ CÓ BÁO CÁO ỨNG DỤNG
(Kèm theo Báo cáo số      /BC-HĐND ngày     /12/2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh)

Stt Tên nhiệm vụ 
KH&CN

Tổ chức được  
giao ứng dụng

QĐ công nhận và 
giao nhiệm vụ tổ 
chức ứng dụng

Kết quả ứng dụng
(Mô hình điểm thành công và được ứng dụng trong thực tế)

1. Ứng dụng công 
nghệ sinh học để 
sản xuất chế phẩm 
Trichoderma, 
phân bón qua lá 
thủy phân từ trùn 
quế phục vụ cho 
cây trồng tại 
Quảng Nam.
CQCT: Trung tâm 
Ứng dụng và 
Thông tin Khoa học 
và Công nghệ.

Trung tâm 
KH&CN tỉnh 
Quảng Nam

3311 /QĐ-UBND
05/11/2018

1. Nội dung ứng dụng kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
Kết quả đề tài đã được ứng dụng để xây dựng các mô hình thuộc các đề tài cấp 

cơ sở do Trung tâm Khoa học và Công nghệ chủ trì như sau:
- Đề tài cấp huyện: “Xây dựng mô hình trồng chuối bằng giống nuôi cấy mô có 

năng suất và chất lượng cao tại xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My” được thực hiện từ năm 
2017-2019, đã ứng dụng chế phẩm Trichoderma trên đối tượng cây chuối mốc. Ban 
chủ nhiệm đề tài đã xây dựng mô hình trồng cây chuối mốc có sử dụng phân hữu cơ vi 
sinh chức năng tự sản xuất phối trộn với chế phẩm Trichoderma để bón cho cây. Tỷ lệ 
phối trộn 1 tấn phân hữu cơ vi sinh chức năng trộn với 01 kg chế phẩm Trichoderma. 
Đề tài đã xây dựng mô hình ở 10 hộ gia đình với tổng diện tích 1 ha, trồng được 1200 
cây chuối Mốc. 

- Đề tài cấp cơ sở: “Ứng dụng công nghệ sinh học để xây dựng mô hình trồng 
04 loại hoa: hoa Cúc, hoa Đồng tiền, hoa Chuông và hoa Lily có sử dụng chế phẩm 
Trichoderma và phân bón qua lá thủy phân từ trùn quế” được thực hiện từ năm 2017-
2020, đã ứng dụng chế phẩm Trichoderma và phân bón lá trùn quế trên các đối tượng 
hoa: cúc vàng 9999, cúc đại đóa, chuông, đồng tiền và lily. Các mô hình được triển 
khai với quy mô như sau: cúc vàng 9999 với số lượng 6500 cây giống/2 vụ; cúc đại 
đóa 65 chậu, hoa chuông hơn 480 chậu, đồng tiền 465 cây giống/2 mô hình và 200 củ 
lily. Chế phẩm Trichoderma được sử dụng bằng cách phối trộn với giá thể và phân hữu 
cơ vi sinh chức năng theo tỷ lệ thích hợp để trồng cây. Ngoài ra phối hợp tưới bổ sung 
chế phẩm Trichoderma, phun phân bón lá trùn quế từ sau khi trồng 7 ngày đến trước 
khi có nụ. 

- Đề tài cấp huyện: “Nghiên cứu sản xuất giống chuối Tiêu địa phương bằng 
phương pháp nuôi cấy mô và xây dựng mô hình trồng thâm canh tại huyện Tiên 
Phước, tỉnh Quảng Nam” thực hiện từ năm 2017-2020, đã ứng dụng chế phẩm 
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Stt Tên nhiệm vụ 
KH&CN

Tổ chức được  
giao ứng dụng

QĐ công nhận và 
giao nhiệm vụ tổ 
chức ứng dụng

Kết quả ứng dụng
(Mô hình điểm thành công và được ứng dụng trong thực tế)

Trichoderma trên đối tượng cây chuối Tiêu địa phương được nhân giống bằng phương 
pháp nuôi cấy mô và xây dựng 01 mô hình trồng chuối Tiêu Tiên Phước nuôi cấy mô 
với 8 hộ tham gia trên diện tích 0,5ha/1.000 cây. 

Ngoài các đề tài trên, hai loại chế phẩm này còn được ứng dụng trên một số loại 
cây trồng tại địa phương. Đặc biệt, chế phẩm Trichoderma được Trung tâm sản xuất 
cung ứng cho các địa phương ứng dụng hiệu quả trồng các loại cây trồng như: trồng 
sâm Ngọc Linh tại huyện Nam Trà My, đậu phụng, rau … tại các huyện Điện bàn, 
Thăng Bình, Quế sơn.

Trên cơ sở kết quả ứng dụng của chế phẩm Trichoderma trên đối tượng cây 
sâm Ngọc Linh mang lại hiệu quả khả quan, cơ quan chủ trì đã tiến hành thực hiện đề 
tài cấp tỉnh: “Nghiên cứu hiệu quả sử dụng chế phẩm nấm Trichoderma phân lập tại 
vùng trồng sâm Ngọc Linh và vi sinh vật chức năng FBP đến sinh trưởng – phát triển 
và phòng trừ bệnh hại sâm Ngọc Linh ở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam”. Đề tài 
đang trong quá trình triển khai.

2. Hiệu quả kinh tế, tác động kinh tế-xã hội, môi trường, ý nghĩa khoa 
học,… mà những ứng dụng kết quả nhiệm vụ mang lại

- Đối với đề tài: “Xây dựng mô hình trồng chuối bằng giống nuôi cấy mô có 
năng suất và chất lượng cao tại xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My”: cây chuối mốc nuôi 
cấy mô đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, hạn chế nấm bệnh ở vùng rễ. Chi phí đầu tư 
không lớn, quá trình chăm sóc cũng đơn giản, phù hợp với khả năng kinh tế, trình độ 
của người dân; đặc biệt mô hình đã cung cấp một lượng giống không nhỏ, giúp người 
dân có thêm thu nhập từ việc bán giống và nhân rộng mô hình. Mô hình thành công 
tiếp tục được các hộ nhân rộng giúp người dân thoát nghèo, nâng cao thu nhập cho 
người dân và đóng góp vào việc đảm bảo tiêu chí thu nhập để địa phương được công 
nhận hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Thông qua đề tài đã làm thay đổi 
nhận thức của bà con nông dân về phương pháp làm nông nghiệp thâm canh và đưa 
khoa học vào thực tiễn cuộc sống. 

 - Đối với đề tài: “Ứng dụng công nghệ sinh học để xây dựng mô hình trồng 04 
loại hoa: hoa Cúc, hoa Đồng tiền, hoa Chuông và hoa Lily có sử dụng chế phẩm 
Trichoderma và phân bón qua lá thủy phân từ trùn quế”: Sử dụng chế phẩm 
Trichoderma giúp loại trừ một số loại nấm bệnh gây ra ở vùng rễ cho cây trồng cùng 
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Stt Tên nhiệm vụ 
KH&CN

Tổ chức được  
giao ứng dụng

QĐ công nhận và 
giao nhiệm vụ tổ 
chức ứng dụng

Kết quả ứng dụng
(Mô hình điểm thành công và được ứng dụng trong thực tế)

với phân hữu cơ vi sinh chức năng được ủ bằng chế phẩm FBP và phân bón qua lá thủy 
phân từ trùn quế sẽ cung cấp nguồn dinh dưỡng hữu cơ cần thiết cho cây trồng, hạn chế 
một số bệnh, giúp cây hoa sinh trưởng mạnh, cho năng suất cao, chất lượng tốt. 

Đề tài tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận và làm quen công nghệ mới, giúp 
người nông dân thay đổi thói quen sử dụng phân bón hóa học, từng bước hình thành 
thói quen sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh chức năng và phân bón qua lá thủy phân từ 
trùn quế, kết hợp với chế phẩm Trichoderma sẽ hạn chế sử dụng phân bón hóa học, 
thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hóa học; góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường 
và an toàn toàn cho người sản xuất cũng như người dân sử dụng sản phẩm này. 

Việc triển khai đề tài đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực về mặt kinh tế, khoa 
học kỹ thuật và xã hội cho địa phương, góp phần không nhỏ vào chương trình chuyển 
dịch cơ cấu cây trồng thích hợp, nâng cao giá trị sử dụng trên cùng diện tích gieo trồng. 

 - Đối với  đề tài: “Nghiên cứu sản xuất giống chuối Tiêu địa phương bằng 
phương pháp nuôi cấy mô và xây dựng mô hình trồng thâm canh tại huyện Tiên 
Phước, tỉnh Quảng Nam”: Thông qua đề tài, bà con tại địa phương đã nắm bắt, thực 
hiện tốt kỹ thuật sản xuất phân HCVSCN và kỹ thuật trồng thâm canh cây chuối tiêu 
Tiên Phước có sử dụng phân HCVSCN và chế phẩm Trichoderma. Tỷ lệ sống đạt ≥ 
83,3%, cây sinh trưởng tốt, tốc độ tăng trưởng cao hơn cây chuối Tiêu tách từ cây mẹ 
trồng đối chứng. Sau 10 tháng trồng cây chuối phát triển tốt, chưa phát hiện các loại 
bệnh gây hại, điều này cho thấy cây giống không mang các mầm bệnh, đồng thời chế 
phẩm Trichoderma đã sử dụng để trồng tại mô hình đã có hiệu quả ngăn ngừa nấm 
bệnh.

2. Nghiên cứu hoàn 
thiện quy trình 
tổng hợp các loại 
keo dán gỗ thân 
thiện môi trường 
trên cơ sở tanin 
chiết tách từ vỏ 
một số loài cây 
keo ở Quảng Nam 

Sở Khoa học và 
Công nghệ

3312/QĐ-UBND
ngày 5/11/2018

- Trường Đại học Quảng Nam (được UBND tỉnh giao thiết bị của đề tài) báo 
cáo tình hình sử dụng tài sản theo quyết định số 626/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của 
UBND tỉnh.

- Trường Đại học Quảng Nam đã thực hiện đầy đủ các thủ tục nhận bàn giao, 
ghi tăng tài sản, quản lý và sử dụng theo các quy định hiện hành. Sau khi tiếp nhận, 
thiết bị được đặt tại Phòng thí nghiệm Hóa học và được giao cho khoa Lý – Hóa – Sinh 
quản lý, sử dụng; chủ yếu sử dụng phục vụ cho việc nghiên cứu nhưng tần suất sử 
dụng chưa nhiều. Mặt khác, do đây là thiết bị mà các thành viên thực hiện đề tài thiết 
kế và lắp đặt để phục vụ cho mục đích của đề tài nên không theo quy chuẩn, chưa có 
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Stt Tên nhiệm vụ 
KH&CN

Tổ chức được  
giao ứng dụng

QĐ công nhận và 
giao nhiệm vụ tổ 
chức ứng dụng

Kết quả ứng dụng
(Mô hình điểm thành công và được ứng dụng trong thực tế)

và ứng dụng trong 
sản xuất ván gỗ 
nhân tạo MDF
Cơ quan  chủ trì: 
Trường Đại học Sư 
phạm Đà Nẵng
Chủ nhiệm đề tài: 
PGS. TS Lê Tự Hải

hướng dẫn sử dụng cụ thể. Vì vậy, việc sử dụng còn gặp nhiều khó khăn, khi có hư 
hỏng phải tự nghiên cứu sửa chữa.

3. Xác định liều 
lượng phân bón 
hợp lý cho các 
chân đất lúa chính 
tại Quảng Nam.
Cơ quan chủ trì: 
Trung tâm Khuyến 
nông – Khuyến ngư 
Quảng Nam (nay là 
Trung tâm Khuyến 
nông Quảng Nam)
Chủ nhiệm đề tài: 
ThS. Võ Văn Nghi

Trung tâm 
Khuyến nông 
Quảng Nam

3314 /QĐ-UBND
05/11/2018

1. Nội dung ứng dụng kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
          Kết quả của nhiệm vụ đã được ứng dụng và nhân rộng tại các vùng trồng lúa tại 
Quảng Nam. Hiện nay, có khoảng 1.000 ha đất lúa áp dụng liên kết các dự án phát 
triển sản xuất, áp dụng kết quả đề tài.
2. Hiệu quả kinh tế, tác động kinh tế-xã hội, môi trường, ý nghĩa khoa học, v.v.. 
mà những ứng dụng kết quả nhiệm vụ mang lại:
 + Tiến hành điều tra, đánh giá thực trạng sử dụng phân bón trên các chân đất sản 
xuất lúa tại Quảng Nam. Từ đó, đề ra giải pháp áp dụng các quy trình bón phân một 
cách hiệu quả và khoa học.

+ Xây dựng các mô hình thí nghiệm (MHTN - các nghiệm thức) để xác định liều 
lượng phân bón hợp lý trên từng chân đất lúa. Tiến hành chọn điểm, chọn hộ thực hiện 
mô hình trên 4 vùng sinh thái; Tập huấn kỹ thuật; Bố trí thí nghiệm,....
         + Khảo nghiệm sản xuất để hoàn thiện quy trình: Hoàn thiện được 04 quy trình, 
áp dụng cho 4 vùng sinh thái khác nhau của tỉnh Quảng Nam.
          + Đào tạo, tập huấn, hội thảo, quản bá mô hình... nhằm chuyển giao Quy trình sử 
dụng phân bón cho nông dân trên địa bàn tỉnh.

+ Phạm vi ảnh hưởng của đề tài: 
Lúa là cây trồng chính của Quảng Nam, diện tích gieo trồng hàng năm khoảng 

86.000 ha, chiếm 54,43% tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm của tỉnh. Hiện nay, 
sản xuất lúa ở Quảng Nam chủ yếu dựa trên qui trình bón phân của Sở NN&PTNT 
Quảng Nam ban hành từng vụ. Đây là quy trình chung cho toàn tỉnh chứ chưa có bất 
cứ một qui trình phân bón nào áp dụng trên từng chân đất chính. Thành công của đề tài 
là cơ sở để ngành Nông nghiệp khuyến cáo quy trình bón phân cho lúa ở 4 vùng sản 
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Stt Tên nhiệm vụ 
KH&CN

Tổ chức được  
giao ứng dụng

QĐ công nhận và 
giao nhiệm vụ tổ 
chức ứng dụng

Kết quả ứng dụng
(Mô hình điểm thành công và được ứng dụng trong thực tế)

xuất lúa chính của tỉnh. “Các quy trình phân bón hợp lý cho các chân đất lúa chính tại 
Quảng Nam” sẽ được Hội đồng Khoa học ngành ban hành để nông dân toàn tỉnh áp 
dụng. Thông qua hệ thống khuyến nông sẽ chuyển giao cho nông dân bằng các hình 
thức: Tập huấn, đào tạo nghề nông nghiệp, hướng dẫn qua các phương tiện thông tin 
đại chúng, tờ rơi...

Ban nông nghiệp, các Hợp tác xã các xã, phường, thị trấn thực hiện mô hình sẽ 
nhân rộng mô hình ngay tại địa phương.

Các doanh nghiệp liên kết trong sản xuất lúa như: Các doanh nghiệp sản xuất hạt 
giống, sản xuất lúa gạo chất lượng, an toàn...sẽ áp dụng quy trình vào sản xuất, giảm 
chi phí, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

4. Nghiên cứu hoàn 
thiện quy trình 
tổng hợp keo nano 
bạc từ dung dịch 
AgNO3 bằng tác 
nhân khử dịch 
chiết nước lá sả để 
sản xuất dung 
dịch keo nano bạc 
làm chất kháng 
khuẩn tại các cơ 
sở y tế của tỉnh 
Quảng Nam. 
Cơ quan chủ trì: 
Trường Cao đẳng 
Kinh tế - Kỹ thuật 
tỉnh Quảng Nam.
Chủ nhiệm đề tài: 
ThS. Lương Thị Tú 
Uyên.

Trường Cao 
đẳng Kinh tế - 
Kỹ thuật Quảng 
Nam

3323/QĐ-UBND
05/11/2018

1. Nội dung ứng dụng kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ
- Nhóm nghiên cứu đã tiến hành hội thảo, tập huấn chuyển giao công nghệ sản 

xuất dung dịch keo nano bạc cho cán bộ kiểm soát nhiễm khuẩn của các đơn vị như 
Bệnh viện Nhi, bệnh viện Đa khoa, bệnh viện Y học cổ truyền vào ngày 21/07/2017 tại 
phòng A5 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam.

  - Chủ nhiệm đề tài đã tham gia cùng với các cán bộ của Viện nghiên cứu và 
Ứng dụng công nghệ Nha Trang hướng dẫn  cho 2 học viên học tập và làm việc tại 
Khoa Vi sinh của Viện nghiên cứu.

  - Chủ nhiệm đề tài đã tham gia cùng với các cán bộ của Viện nghiên cứu và 
Ứng dụng công nghệ Nha Trang viết 2 bài báo khoa học đăng trên Tạp chí Khoa học 
và Công nghệ thủy sản (số 1 – 2020) của Trường đại học Nha Trang và Tạp chí Khoa 
học và Công nghệ thực phẩm (Tập 19 – Số 2 – 2019) của Trường Đại học Công 
Nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.
           - Trường Cao đẳng Kinh tế -Kỹ thuật Quảng Nam đã tiến hành ứng dụng kết 
quả của nhiệm vụ khoa học trên để sản xuất 300 lít dung dịch keo nano bạc sát khuẩn 
tất cả các phòng học, khu hiệu bộ  nhằm  phòng chống dịch Covid – 19 và chia sẽ dung 
dịch keo nano bạc cho các trường bạn được thực hiện từ ngày 19/02/2020  đến 
29/02/2020.
2. Hiệu quả kinh tế, tác động kinh tế-xã hội, môi trường, ý nghĩa khoa học, v.v.. 
mà những ứng dụng kết quả nhiệm vụ mang lại

- Dung dịch keo nano bạc đã nghiên cứu có hiệu quả kháng khuẩn tốt, hiệu quả 
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Stt Tên nhiệm vụ 
KH&CN

Tổ chức được  
giao ứng dụng

QĐ công nhận và 
giao nhiệm vụ tổ 
chức ứng dụng

Kết quả ứng dụng
(Mô hình điểm thành công và được ứng dụng trong thực tế)

kháng 05 loài vi sinh vật S. aureus, E. coli, C. albican, A. niger, S. typhi trên bề mặt 
sàn 03 bệnh viện ở tỉnh Quảng Nam trong thời gian 30 phút. Kết quả này bước đầu đã 
thể hiện tiềm năng ứng dụng dung dịch nano bạc trong sát khuẩn bề mặt sàn của bệnh 
viện, trong tương lai có thể thay thế các chất tẩy rửa bề mặt có nguồn gốc hoá học gây 
ảnh hưởng sức khoẻ con người. 

 - Dung dịch keo nano bạc sử dụng tác nhân khử dịch chiết nước lá sả là sản 
phẩm thân thiện với môi trường. 

- Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế của dung dịch keo nano bạc mang lại chưa cao, do 
sản phẩm mới, để dung dịch keo nano bạc trở thành chất sát khuẩn bề mặt sàn của bệnh 
viện cần có các nghiên cứu lâm sàn và so sánh với các chất tẩy rửa đang sử dụng tại 
các cơ sở y tế.

5. Ứng dụng công 
nghệ phục hồi một 
số loài san hô 
cứng tại Khu bảo 
tồn biển Cù Lao 
Chàm có sự tham 
gia của cộng đồng. 
Cơ quan chủ trì: 
Ban Quản lý Khu 
bảo tồn biển Cù 
Lao Chàm.
Chủ nhiệm đề tài: 
KS. Lê Vĩnh 
Thuận.

Ban Quản lý 
Khu bảo tồn 
biển Cù Lao 
Chàm
29.7.2020

3322 /QĐ-UBND
05/11/2018

1. Nội dung ứng dụng kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, nghề lưới vây và lưới kéo (không có tính ch

ọn lọc) hoạt động khá mạnh thực sự là một áp lực lớn đối với công tác bảo vệ và 
phục hồi nguồn lợi tại KBTB Cù Lao Chàm và chiếm đến 64,5% sản lượng khai th
ác. Do đó chủ nhiệm đề tài đã đề xuất với cơ quan chủ quản có giải pháp để hạ
n chế 02 loại nghề này hoạt động tại KBTB. 

Tiếp thu đề xuất này, BQL Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm đã kiến nghị và đ
ược chấp thuận tại Khoản 3, Điều 8 của Quy chế Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao 
Chàm tại Quyết định số 09/2020 ngày 17/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Ứng dụng công nghệ phục hồi một số loài san hô cứng tại Khu bảo tồn biển Cù 
Lao Chàm:

Hoạt động 1: Ứng dụng công nghệ phục hồi một số loài san hô cứng thực hiện 
mô hình đi bộ dưới biển ngắm san hô tại khu vực Bãi Xếp, Cù Lao Chàm 

- Nội dung: ứng dụng và chuyển giao một phần công nghệ phục hồi san hô c
ứng tại Cù Lao Chàm; cụ thể:

+ Ứng dụng trong việc lựa chọn vùng, loài và phương pháp phục hồi san hô.
+ Đào tạo tập huấn phương pháp phục hồi, theo dõi, giám sát san hô sinh trư

ởng và phát triển cho đội ngũ nhân viên đơn vị du lịch (05 nhân viên này là cộng 
đồng người dân sinh sống tại Cù Lao Chàm)
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Stt Tên nhiệm vụ 
KH&CN

Tổ chức được  
giao ứng dụng

QĐ công nhận và 
giao nhiệm vụ tổ 
chức ứng dụng

Kết quả ứng dụng
(Mô hình điểm thành công và được ứng dụng trong thực tế)

- Đơn vị nhận chuyển giao: Công ty TNHH Cuộc Sống biển - Hội An (tổ chức 
dịch vụ cho khách du lịch đi bộ dưới biển ngắm san hô; khu vực biển tổ chức hoạt 
động được xác định tại Bãi Xếp bao gồm cả san hô tự nhiên và san hô nuôi cấy do 
BQL Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm kết hợp với công ty xác định) 

- Mục đích: tăng cường khả năng liên kết giữa BQL với đơn vị tư nhân trong 
việc bảo vệ, quản lý, sử dụng và khai thác hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên; tạ
o điều kiện cho tổ chức và cộng đồng Cù Lao Chàm nâng cao thu nhập.

- Kết quả: từ 2018 đến nay doanh thu của công ty đạt được từ loại hình dịch 
vụ đi bộ dưới biển trung bình 1,5 tỷ đồng/năm, mức thu nhập 01 cộng đồng Cù 
Lao Chàm trung bình 5.000.000 đồng/người (công ty có 05 nhân viên).

Hoạt động 2: Xây dựng mô hình vườn ươm san hô phục vụ hoạt động du lị
ch tại Bãi Hương, Cù Lao Chàm

- Nội dung: ứng dụng và chuyển giao một phần công nghệ phục hồi san hô c
ứng với sự tham gia của cộng đồng

- Mục đích: tạo điểm nhấn phục vụ dịch vụ du lịch cộng đồng
- Đối tượng hưởng lợi: BQL Tiểu khu đồng quản lý bảo tồn biển thôn Bãi 

Hương và 15 hộ dân.
- Kết quả: 
+ Ứng dụng trong việc lựa chọn vùng, loài và phương pháp phục hồi san hô
+ Thiết lập vườn ươm với kỹ thuật cố định giá bám bằng 36 khối bê tông kích 

thước mối khối (60 x 40 x x 40 cm); các khối này được cố định với nhau và cố định với 
nền đất bằng hệ thống dây cáp.

+ Mỗi khối cố định được 24 - 25 tập đoàn san hô thông qua các ống nhựa, đường 
kính 27mm; đồng thời nhóm cũng tiến hành xây dựng thêm 08 khung nhựa (1,2  x 1,2 
m/mỗi khung) và cố định 25 tập đoàn trên mỗi khung.

+ Đào tạo tập huấn phương pháp phục hồi, theo dõi, giám sát san hô sinh trư
ởng và phát triển cho 02 thành viên của BQL Tiểu khu đồng quản lý bảo tồn biển 
thôn Bãi Hương.

+ Đào tạo nghiệp vụ lặn dưới biển cho 02 cộng đồng thôn Bãi Hương
+ Hiện nay mô hình vườn ươm san hô tại Bãi Hương phát triển khá tốt, tỷ lệ 
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Tổ chức được  
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(Mô hình điểm thành công và được ứng dụng trong thực tế)

sống đạt trên 98%; 
+ Năm 2020 BQL Tiểu khu Bãi Hương đang tham vấn ý kiến các công ty du lị

ch, hô kinh doanh dịch vụ du lịch, homestay để xây dựng phương án triển khai.
Hoạt động 3: Trao đổi kinh nghiệm với Hội Sinh viên Frankfurt - CHLB Đứ

c về công nghệ phục hồi san hô
- Nội dung trao đổi: trao đổi phương pháp phục hồi san hô cứng tại KBTB v

à kết quả nghiên cứu của Hội Sinh viên Frankfurt - CHLB Đức về phương pháp ph
ục hồi san hô cứng giữa 02 đơn vị. 

- Kết quả: 
+ Ban chủ nhiệm đề tài giới thiệu phương pháp phục hồi san hô cứng tại 

Khu b ảo t ồn bi ển Cù Lao Chàm, qua đó c ác chuy ên gia c ủa H ội Sinh vi ên 
Frankfurt - CHLB Đức tìm hiểu và có 01 trao đổi để mở rộng hướng ứng dụng của 
đề tài; cụ thể: duy trì kết quả thông qua mô hình xã hội hóa như: xây dựng chương 
trình du lịch nghiên cứu học tập thông qua hoạt động phục hồi san hô tại các vùng 
biển ở Cù Lao Chàm. 

+ Hội Sinh viên Frankfurt - CHLB Đức giới thiệu và thử nghiệm 01 phương 
pháp mới sử dụng chất keo dính để kết nối san hô với giá thể.

+ Tập huấn phương pháp cho 08 cán bộ KBTB về phương pháp phục hồi 
san hô mới (dùng chất kết dính).

Nhận xét: nhìn chung kết quả ứng dụng phục hồi san hô cứng tại KBTB của 
kết quả đề tài là khả thi và được các cá nhân, tổ chức chấp nhận về cơ sở khoa h
ọc và đồng thuận về mặt phương pháp và tiếp thu tốt về mặt kỹ thuật. Tuy nhiên 
với các áp lực về khai thác thủy sản, du lịch, hàng hải, xây dựng… hệ sinh thái rạ
n san hô tại Cù Lao Chàm ngày càng tăng thì kết quả nghiên cứu của đề tài là một 
trong các giải pháp để giảm thiểu tác động tiêu cực và nâng cao hiệu quả quản lý 
hệ sinh thái. Qua hơn 2 năm, nguồn lực thực hiện hoạt động phục hồi san hô mang 
tính thời vụ, đơn lẻ và tài chính từ nguồn của các tổ chức phi chính phủ và xã hội 
hóa. Để phát huy hơn nữa tính ưu việt của của kết quả nghiên cứu đề tài, ban chủ 
nhiệm kiến nghị cấp thẩm quyền quan tâm nhất là về nguồn lực tài chính để kết 
quả được nhân rộng trong phạm vi toàn tỉnh.
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Tổ chức được  
giao ứng dụng
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(Mô hình điểm thành công và được ứng dụng trong thực tế)

2. Hiệu quả kinh tế, tác động kinh tế - xã hội, môi trường, ý nghĩa khoa học, v.v.. 
mà những ứng dụng kết quả nhiệm vụ mang lại

Về hiệu quả kinh tế: đến nay chỉ có 01 ứng dụng đem lại hiệu quả kinh tế, 
đạt 3 tỷ/ 02 năm (2018 - 2019) đối với Công ty TNHH Cuộc Sống biển - Hội An và 
mức thu nhập cộng đồng Cù Lao Chàm trung bình 25.000.000 đồng/5 người.

Về hiệu quả môi trường, giáo dục: đã tổ chức 03 chuyến (100 người) tìm hiể
u, quan sát, giáo dục nâng cao nhận thức về đa dạng sinh học, hệ sinh thái rạn san 
hô từ địa điểm thực hiện mô hình của đề tài đối với học sinh cấp II và thanh niên 
toàn thành phố Hội An năm 2018 - 2019 và sẽ tiếp tục cho các năm tiếp theo; góp 
phần nâng cao nhận thức cho cộng đồng trong việc bảo tồn hệ sinh thái biển.

Về khoa học: chia sẻ và tiếp thu nhiều ý kiến từ các tổ chức nghiên cứu san 
hô trên thế giới để hoàn thiện công nghệ phục hồi theo khuôn khổ để tài và mở ra 
hướng liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước để hoàn thiện về phương phá
p phục hồi san hô cứng.

6. Nghệ thuật kiến 
trúc và tạo hình 
của dân tộc Cơ tu.
Cơ quan  chủ trì: 
Thư viện tỉnh 
Quảng Nam
Chủ nhiệm đề tài: 
TS Trần Tấn Vịnh.

Thư viện tỉnh 
Quảng Nam

3316/QĐ-UBND
05/11/2018

1. Nội dung ứng dụng kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ:
Đã ứng dụng kết quả nghiên cứu vào trong các hoạt động của ngành văn hóa:
- Nghiên cứu, sưu tầm các di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc Cơtu tỉnh 

Quảng Nam.
- Xuất bản thành tập sách ảnh Điêu khác gỗ Cơtu nhân dịp kỷ niệm 20 năm tái 

thành lập tỉnh Quảng Nam. Huyện Nam Giang và Tây Giang đã cung cấp sách đến tận 
làng Cơ tu.

- Làm căn cứ để chuyên gia tham gia Hội đồng xét phong tặng Nghẹ nhân Nhân 
dân, Nghệ nhân ưu tú thuộc dân tộc Cơ tu.

- Đóng góp nhiều nội dung xây dựng Đề án Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa 
của các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam như: Bảo tồn nhà làng truyền thống, nghệ 
thuật điêu khắc gôc, tôn vinh các nghệ nhân dân gian.

- Sưu tầm được một số bộ sưu tập nghệ thuật điêu khắc gỗ trưng bày, lưu giữ tại 
Bảo tàng Quảng Nam (trong đó có bộ sưu tập điêu khắc gôc của TS. Trần Tấn Vịnh 
hiến tặng cho Bảo tàng Quảng Nam).

- Tuyển chọn những bức ảnh tư liệu có giá trị nghệ thuật xuất bản thành tập sách 
ảnh: “Điêu khác gỗ Cơ Tu” để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm tặng các cơ qan, 
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đại biểu nhân dịp kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Quảng Nam (theo chỉ đạo của Tỉnh ủy).
2. Hiệu quả kinh tế, tác động kinh tế - xã hội, môi trường, ý nghĩa khoa học, v.v.. 
mà những ứng dụng kết quả nhiệm vụ mang lại: Cơ quan chủ trì không báo cáo nội 
dung này.

7. Đánh giá trình độ 
công nghệ một số 
nhóm ngành công 
nghiệp chủ lực của 
tỉnh Quảng Nam, 
đề xuất giải pháp 
quản lý và chính 
sách đổi mới công 
nghệ của tỉnh giai 
đoạn 2016-2025, 
tầm nhìn 2030.
Cơ quan chủ trì: 
Viện Đánh giá 
Khoa học và Định 
giá Công nghệ.
Chủ nhiệm đề tài: 
TS. Trần Hậu 
Ngọc.

Sở Khoa học và 
Công nghệ

3318/ QĐ-UBND
05/11/2018

1. Nội dung ứng dụng kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ
- Điều tra đánh giá trình độ công nghệ của một số nhóm ngành công nghiệp

chủ lực của tỉnh Quảng Nam.
- Đề xuất giải pháp quản lý và chính sách đổi mới công nghệ của tỉnh giai đoạn 

2016-2025, tầm nhìn 2030. 
2. Hiệu quả kinh tế, tác động kinh tế - xã hội, môi trường, ý nghĩa khoa học, v.v.. 
mà những ứng dụng kết quả nhiệm vụ mang lại:.

Không có hiệu quả về kinh tế, tác động kinh tế-xã hội, môi trường, ý nghĩa khoa 
học, v.v.. mà những ứng dụng kết quả nhiệm vụ mang lại.

8. Ứng dụng công 
thức lai giống giữa 
bò đực BBB và bò 
cái lai Zêbu để tạo 
con lai F2 nuôi 
thịt trên địa bàn 
huyện Hiệp Đức, 
tỉnh Quảng Nam
Cơ quan chủ trì: 

Phòng Nông 
nghiệp và 
PTNT huyện 
Hiệp Đức

3324/QĐ-UBND
05/11/2018

1.Nội dung ứng dụng kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Ứng dụng kết quả thực hiện đề tài trên địa bàn toàn huyện được các hộ chăn nuôi 

ứng dụng có hiệu quả, đã có chuyển giao kết quả công nghệ cho Trung tâm KTNN 
huyện tiếp tục thực hiện nhân rộng.

2. Hiệu quả kinh tế, tác động kinh tế-xã hội, môi trường, ý nghĩa khoa học, v.v.. 
mà những ứng dụng kết quả nhiệm vụ mang lại

- Kết quả của Đề tài đóng góp cho ngành chăn nuôi của huyện về: Con giống mới 
có năng suất và chất lượng cao; phương thức lai tạo mới và quy trình chăn nuôi bò 
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Stt Tên nhiệm vụ 
KH&CN

Tổ chức được  
giao ứng dụng

QĐ công nhận và 
giao nhiệm vụ tổ 
chức ứng dụng

Kết quả ứng dụng
(Mô hình điểm thành công và được ứng dụng trong thực tế)

Phòng Nông nghiệp 
và Phát triển nông 
thôn huyện Hiệp 
Đức 
Chủ nhiệm đề tài: 
Thạc sĩ Nguyễn 
Tấn Nghiệp

BBB hoàn chỉnh và các gia trại, trang trại chăn nuôi bò có điều kiện tiếp cận với con 
giống mới và áp dụng công thức lai tạo mới vào chăn nuôi.

- Góp phần chủ động nguồn con giống tại chỗ, giảm chi phí mua con giống, an 
toàn dịch bệnh. Tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho nông dân huyện nhà và từng 
bước đầu tư chăn nuôi bò BBB ở quy mô lớn để trở thành bò thịt hàng hóa, góp phần 
thúc đẩy phát triển kinh tế trong xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt mục tiêu tái cơ 
cấu ngành chăn nuôi theo hướng hiệu quả và mang tính bền vững.

- Đẩy mạnh công tác cải tạo đàn bò tại các địa phương theo hướng Zebu hóa, đặc 
biệt các huyện miền núi, nâng cao tỷ lệ đàn bò lai, tỷ lệ máu lai ½, ¾, 7/8, làm cơ sở 
cho việc lai tạo với giống bò thịt chất lượng cao BBB. Đồng thời thực hiện tốt việc 
quản lý giống để tránh sự đồng huyết về lâu dài.

9. Đánh giá hiệu quả 
công tác tiêm 
chủng mở rộng ở 
tỉnh Quảng Nam 
và các yếu tố liên 
quan
Cơ quan chủ trì:   
Sở Y tế Quảng 
Nam
Chủ nhiệm đề tài:  
ThS.BS. Nguyễn 
Văn Hai 

Sở Y tế 2992/QĐ-UBND
ngày 18/9/2019

1. Nội dung ứng dụng kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ
     - Các huyện miền núi cao đã củng cố các điểm tiêm chủng lưu động nhăm tăng tỉ lệ 
tiêm chủng đúng lịch và tiêm chủng đầy đủ cho trẻ, qua đó, góp phần nâng tỉ lệ tiêm 
chủng đúng lịch và tiêm chủng đầy đủ của các huyện này nói riêng và toàn tỉnh nói 
chung;
    - Những năm qua, công tác tiêm chủng tại tỉnh được chấn chỉnh thông qua tập huấn 
thường xuyên cho nhân viên y tế tham gia tiêm chủng; tăng cường công tác truyền 
thông về lợi ích của tiêm chủng, lịch tiêm chủng, đặc biệt là cho các bà mẹ, cho các 
cặp vợ chồng trẻ; trang bị lại hệ thống dây chuyền lạnh giúp bảo quản vắc xin từ tỉnh 
đến các trạm y tế xã.
2. Hiệu quả kinh tế, tác động kinh tế - xã hội, môi trường, ý nghĩa khoa học, v.v.. 
mà những ứng dụng kết quả nhiệm vụ mang lại: Cơ quan chủ trì không báo cáo nội 
dung này.

10. Nghiên cứu các 
yếu tố nguy cơ và 
ảnh hưởng lên cơ 
quan tim mạch 
của tiền tăng 
huyết áp ở người 

Bệnh viện Đa 
khoa Khu vực 
miền núi phía 
Bắc Quảng 
Nam.

3000 /QĐ-UBND
17/9/2019

1. Nội dung ứng dụng kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Đề tài đã được nghiên cứu công phu, đại diện mẫu cho các vùng dân cư khác nhau 

như miền núi, đồng bằng, thị trấn và thành phố. Số liệu thu thập đúng theo số mẫu quy 
định. Đoàn khám được trang bị phương tiện và trang thiết bị đầy đủ. Tiến hành điều tra 
và thực hiện ngay tại cộng đồng nên số liệu chính xác. Số liệu 3.064 mẫu, có nhiều 
thông tin bổ ích. Đề tài có giá trị thực tiễn.
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Stt Tên nhiệm vụ 
KH&CN

Tổ chức được  
giao ứng dụng

QĐ công nhận và 
giao nhiệm vụ tổ 
chức ứng dụng

Kết quả ứng dụng
(Mô hình điểm thành công và được ứng dụng trong thực tế)

trưởng thành tỉnh 
Quảng Nam
Cơ quan chủ trì: 
Bệnh viện Đa khoa 
Khu vực miền núi 
phía Bắc Quảng 
Nam.
Chủ nhiệm đề tài: 
ThS. BS Tô Mười

- Tiền THA ở nam giới có tỷ lệ tiền THA gấp đôi nữ giới;
-  Nhóm thừa cân, béo phì có tiền THA cao gấp 1,4 lần nhóm gầy, bình thường;
- Các yếu tố nguy cơ tim mạch: tuổi, béo phì, đường máu, tiền sử gia đình, uống 

rượu bia, hút thuốc lá, ăn mặn, hoạt động thể lực, stress, rối loạn mỡ máu đều tăng ở 
nhóm tiền THA đối với nhóm có huyết áp bình thường.

- Tiền THA gây tổn thương cơ quan cơ quan đích: Dày thất trái, tổn thương động 
mạch cảnh, tổn thương động mạch đáy mắt.

Đã ứng dụng như thế nào: Ứng dụng hàng ngày trong công tác khám chữa bệnh, 
tư vấn và có những biện pháp tích cực để thay đổi lối sống như: Tăng cường vận động, 
sống thư giãn, bỏ thuốc lá, ăn nhạt, xét nghiệm định kỳ mỡ máu, đường máu và chức 
năng thận để có hướng điều trị và can thiệp kịp thời.

Ứng dụng vào lĩnh vực, hoạt động gì: Khám chữa bệnh.
Có chuyển giao công nghệ không: Thường xuyên chuyển giao cho đồng nghiệp, 

tham gia các hội nghị khoa học và cho tuyến dưới.
2. Hiệu quả kinh tế, tác động kinh tế-xã hội, môi trường, ý nghĩa khoa học, v.v.. 
mà những ứng dụng kết quả nhiệm vụ mang lại 

Những vấn đề bổ sung mới: Cần phát hiện sớm tiền tăng huyết áp để có những 
biện pháp tích cực để giảm chuyển sang tăng huyết áp thật sự và hạn chế tổn thương cơ 
quan đích: não, mắt, tim, thận.

Tuyên truyền cho nhân dân biết để hạn chế các yếu tố nguy cơ tim mạch.
- Tăng cường tập vận động hằng ngày từ 45-60 phút, giữ cân nặng chuẩn;
- Hạn chế ăn mặn;
- Vận động, tuyên truyền không hút thuốc lá;
- Kiểm soát uống rượu bia;
- Giám sát và điều trị hiệu quả những bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường, lối 

loạn lipid máu.
11. Xây dựng quy 

trình chế biến 
nước yến Cù Lao 
Chàm theo 
phương thức 

Ban Quản lý 
Khu Bảo tồn 
biển Cù Lao 
Chàm thành 
phố Hội An

3001 /QĐ-UBND
17/9/2019

1. Nội dung ứng dụng kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
- Ban Quản lý là đơn vị sự nghiệp được UBND Thành phố Hội An giao thực hiện 

nhiệm vụ chế biến và kinh doanh các sản phẩm từ tổ yến Cù Lao Chàm, nên chưa đủ 
điều kiện để cơ quan thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy 
chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm do đó BQL không thể sản xuất và 
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Stt Tên nhiệm vụ 
KH&CN

Tổ chức được  
giao ứng dụng

QĐ công nhận và 
giao nhiệm vụ tổ 
chức ứng dụng

Kết quả ứng dụng
(Mô hình điểm thành công và được ứng dụng trong thực tế)

truyền thống
Cơ quan chủ trì: 
Ban Quản lý Khu 
Bảo tồn biển Cù 
Lao Chàm thành 
phố Hội An.
Chủ nhiệm đề tài: 
Kỹ sư Huỳnh Ngọc 
Diên 

đưa ra thị trường tiêu thụ đối với sản phẩm được nghiên cứu trong khuôn khổ đề 
tài. Tuy nhiên, ban chủ nhiệm đề tài kiến nghị BQL xem xét và ứng dụng trong vi
ệc chuyển chế biến sản phẩm từ tổ yến bảo quản dài ngày thành sản phẩm bảo 
quản ngắn ngày phục vụ thị trường khách du lịch tại Cù Lao Chàm và được chấp 
thuận.

- Đối với sản phẩm bảo quản ngắn ngày, ban chủ nhiệm đề tài ứng dụng 1 
phần quy trình chế biến nước yến truyền thống tại Cù Lao Chàm (công đoạn sơ chế, 
nấu nước rót, chuẩn bị dụng cụ rót và bảo quản) đối với sản phẩm ngắn ngày.

+ Địa điểm: tại Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, Quảng Nam
+ Thời gian: bắt đầu từ cuối năm 2019 đến nay.

2. Hiệu quả kinh tế, tác động kinh tế - xã hội, môi trường, ý nghĩa khoa học, v.v.. 
mà những ứng dụng kết quả nhiệm vụ mang lại
Về hiệu quả kinh tế: tổng doanh thu về chế biến sản phẩm phục vụ du khách đạt:

Năm 2019 : 214.800.000 đồng
Đến 20/7/2020            : 61.660.000 đồng
Tổng cộng : 276.460.000 đồng

12. Nghiên cứu thử 
nghiệm mô hình 
nuôi kết hợp các 
đối tượng thủy sản 
trong ao nước lợ 
vùng triều tại 
Quảng Nam
Cơ quan chủ trì:  
Chi cục Thủy sản 
Quảng Nam
Chủ nhiệm đề tài: 
Phạm Thị Hoàng 
Tâm

Chi cục Thủy 
sản

2994 /QĐ-UBND
18/9/2019

1. Nội dung ứng dụng kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
Kết quả Đề tài “Nghiên cứu thử nghiệm mô hình nuôi kết hợp các đối tượng thủy 

sản trong ao nước lợ vùng triều tại Quảng Nam” là rất cần thiết trong giai đoạn hiện 
nay, nhằm từng bước thực hiện các nội dung ứng dụng sau:

- Song hành với việc chỉnh trang, xây dựng lại một số vùng nuôi thủy sản tập 
trung theo mô hình nuôi tôm theo hướng công nghiệp ứng dụng công nghệ thì việc bố 
trí, cơ cấu lại đối tượng nuôi vùng triều phù hợp với đặc điểm sinh học, sự phát triển 
của đối tượng nuôi, điều kiện thổ nhưỡng, môi trường nước;

- Xây dựng tài liệu kỹ thuật nuôi thủy sản kết hợp, tổ chức tập huấn, hướng dẫn 
người dân nuôi khôi phục lại diện tích nuôi thủy sản vùng triều sản xuất không hiệu 
quả, xây dựng mô hình canh tác phù hợp.

2. Hiệu quả kinh tế, tác động kinh tế - xã hội, môi trường, ý nghĩa khoa học, v.v.. 
mà những ứng dụng kết quả nhiệm vụ mang lại
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Stt Tên nhiệm vụ 
KH&CN

Tổ chức được  
giao ứng dụng

QĐ công nhận và 
giao nhiệm vụ tổ 
chức ứng dụng

Kết quả ứng dụng
(Mô hình điểm thành công và được ứng dụng trong thực tế)

- Hiệu quả kinh tế

Trước những tác động của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường,... các địa phương 
có thế mạnh nuôi trồng thủy sản nước mặn/lợ như: Núi Thành, Thăng Bình, Hội An đã 
thành công khi triển khai hình thức nuôi xen ghép nhiều đối tượng, từng bước hạn chế 
rủi ro trong nuôi trồng, ổn định kinh tế cho người dân địa phương.

Như vậy, bước đầu nghề nuôi trồng thủy sản Quảng Nam đã thực hiện đa dạng 
hóa đối tượng nuôi. Việc nuôi ghép tôm, cua, cá và rong câu chỉ vàng theo công thức 
nuôi nhất định trong ao nuôi tôm không hiệu quả tại vùng triều đã mang lại lợi nhuận 
cao và ổn định cho người dân. 

- Hiệu quả xã hội

Mô hình nuôi kết hợp bước đầu có hiệu quả kinh tế, đã mở ra một hình thức nuôi 
mới. Những mô hình này khi triển khai ra thực tế người dân đều dễ thực hiện, không 
đòi hỏi đầu tư vốn quá lớn, kỹ thuật lại đơn giản dễ áp dụng. Hình thức nuôi này đã 
nâng cao hiệu quả của việc sử dụng đất, duy trì tính ổn định về môi trường của vùng 
nuôi, tạo hướng đi mới cho nghề nuôi trồng thủy sản, giúp xóa đói, giảm nghèo cho 
người dân, tạo cho người dân ý thức về phát triển bền vững, bảo vệ môi trường. 

- Hiệu quả môi trường

Nuôi thủy sản kết hợp việc hạn chế sử dụng thức ăn tươi và thức ăn chế biến, đối 
tượng tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên, chất hữu cơ trong thủy vực đã góp phần vào 
cải thiện môi trường trong ao nuôi và khu vực xung quanh một cách hiệu quả. Qua theo 
dõi các chỉ tiêu môi trường trong ao nuôi kết hợp nhận thấy các thông số môi trường 
nước dao động trong ngưỡng cho phép đối với nuôi trồng thủy sản. Quá trình nuôi 
không làm ô nhiễm thủy vực nước do lượng thức ăn ít, rong hấp thụ chất dinh dưỡng 
trong ao nuôi tạo sinh khối.

- Ý nghĩa khoa học

Từ kết quả nghiên cứu của đề tài đã cung cấp cơ sở khoa học để xây dựng các mô 
hình nuôi trồng thủy sản kết hợp có hiệu quả, thân thiện với môi trường và phát triển 
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Stt Tên nhiệm vụ 
KH&CN

Tổ chức được  
giao ứng dụng

QĐ công nhận và 
giao nhiệm vụ tổ 
chức ứng dụng

Kết quả ứng dụng
(Mô hình điểm thành công và được ứng dụng trong thực tế)

bền vững.

13. Bảo tồn và phát 
huy giá trị âm 
nhạc và truyện cổ 
dân gian dân tộc 
Cor
Cơ quan chủ trì: 
Phòng Văn hóa và 
Thông tin huyện 
Bắc Trà My.
Chủ nhiệm đề tài: 
Cử nhân Trịnh Thị 
Hồng Nga

Phòng Văn hóa 
và Thông tin 
huyện Bắc Trà 
My/28/7/2020

3002/QĐ-UBND
12/03/2020

1. Nội dung ứng dụng kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
Sau khi có Quyết định công nhận Đề tài KHCN, Phòng đã thực hiện in ấn sách 

truyện cổ dân gian và đĩa DVD âm nhạc dân tộc Cor và đã gửi về Trung tâm 
VHTT&TTTH huyện, UBND các xã, thị trấn, các đơn vị trường học trên địa bàn để 
phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục văn hóa truyền thống và sử dụng trong tổ chức 
các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại địa phương (hình thành và phát triển các đội cồng 
chiêng, đội múa cà đáo, các loại hình nghệ thuật dân gian… tại vùng đồng bào thiểu số 
người Cor, trong các trường học tại các xã vùng cao).
2. Hiệu quả kinh tế, tác động kinh tế - xã hội, môi trường, ý nghĩa khoa học, v.v.. 
mà những ứng dụng kết quả nhiệm vụ mang lại

- Ứng dụng kết quả Đề tài Bảo tồn và phát huy giá trị âm nhạc và truyện cổ dân 
gian dân tộc Cor thông qua việc in ấn sách truyện cổ Cor và DVD âm nhạc dân gian 
dân tộc Cor giúp  lưu giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Cor; 
ngăn chặn sự mai một của văn hóa phi vật thể tại địa phương.

- Khơi dậy niềm tự hào dân tộc, lòng tin tưởng, phấn khởi trong đồng bào dân 
tộc Cor nói riêng và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Bắc Trà My nói 
chung; tạo dựng cơ sở vững chắc xây dựng nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc 
dân tộc làm nền tảng tinh thần, là động lực, nhân tố thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Kết quả của Đề tài sẽ góp phần bổ sung hồ sơ khoa học về di sản văn hóa phi 
vật thể của dân tộc Cor, làm tư liệu nghiên cứu khoa học cho các nghiên cứu có liên 
quan.

14. Sưu tầm, dịch 
thuật, đề xuất giải 
pháp bảo tồn và 
phát huy giá trị di 
sản Hán Nôm tại 
Quảng Nam
Cơ quan  chủ trì: 

Trung tâm 
Quản lý Di tích 
và Danh thắng 
Quảng Nam

3317/QĐ-UBND
05/11/2018

1. Nội dung ứng dụng kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
- Đề tài thu thập gần 1.000 trang tư liệu Hán - Nôm làng xã Quảng Nam (Quảng 

Nam xã chí) trước năm 1945 và 3.000 trang tài liệu về các sắc phong được sao chụp, 
thác bản, in dập...; 128 văn bia, 600 trang thần sắc, thần phả ở 112 làng và 800 hoành 
phi, câu đối ở các di tích văn hóa khác. Trong số đó, di sản Hán - Nôm tập trung khá 
nhiều ở Hội An, Điện Bàn, Tam Kỳ, Tiên Phước, Đại Lộc, Duy Xuyên (với 4.000 
trang tư liệu in chụp từ bia ký, hoành phi, câu đối, gia phả, sắc phong)
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Trung tâm Quản lý 
Di tích và Danh 
thắng Quảng Nam. 
Chủ nhiệm đề tài: 
CN Tôn Thất 
Hướng

- Hiện các di sản gốc tiếp tục được lưu giữ tại di tích, còn những tư liệu sao chụp 
sau quá trình kiểm kê được Trung tâm quản lý di tích - danh thắng sẽ phân tích, đề xuất 
phương án bảo tồn. 
2. Hiệu quả kinh tế , tác động kinh tế - xã hội, môi trường, ý nghĩa khoa học, v.v.. 
mà những ứng dụng kết quả nhiệm vụ mang lại

- Sản phẩm đề tài cung cấp cho sinh viên, các nhà nghiên cứu một khối tư liệu 
Hán Nôm được sưu tầm, tuyển chọn có hệ thống, được phiên âm, dịch nghĩa, kèm văn 
bản chữ Hán và chữ Nôm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

- Đây là những tư liệu rất có giá trị khoa học, được áp dụng vào trong thực tiễn, 
phục vụ cho công tra cứu và bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi 
vật thể trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

15. Điều tra phân bố, 
thử nghiệm trồng 
và sản xuất thực 
phẩm chức năng 
từ rễ cây Mật 
nhân (Eurycoma 
longifolia Jack) tại 
Quảng Nam
Cơ quan  chủ trì: 
Viện Công nghệ Hóa 
học
Chủ nhiệm nhiệm 
vụ: TS Mai Đình Trị

Trung tâm 
Khoa học và 
Công nghệ tỉnh 
Quảng Nam

657/QĐ-UBND
ngày 12/3/2020

1. Nội dung ứng dụng kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ
- Kết quả Đề tài trên đã được ứng dụng để xây dựng mô hình thuộc đề tài cấp 

huyện  “Xây dựng mô hình trồng và sơ chế sản phẩm cây mật nhân trên địa bàn huyện 
Đông Giang, tỉnh Quảng Nam”

- Đã ứng dụng triển khai mô hình gieo ươm cây giống từ cây rài và ươm hạt tại xã 
Sông Kon huyện Đông Giang, với tổng số cây tạo được là 2.200 cây giống. Đề tài cũng 
mô hình trồng thử nghiệm cây mật nhân với diện tích trồng: 01 ha/ 6 hộ/ 2.200 cây. 

- Kết quả : 
+ Tổng số cây con được tạo từ cây rài là 1.200 cây. Đạt tỉ lệ 50%. Cây ươm trong 

vườn 2 tháng tuổi đạt chiều cao 20-25cm, đường kính gốc 2-2,2mm. 
+ Tổng số cây con được tạo từ gieo hạt là 1.000 cây. Cây gieo ươm trong vườn 3 

tháng tuổi đạt chiều cao 20-22cm, đường kính gốc 2-2,5mm. Trong đó, tỷ lệ hạt nảy 
mầm và cây sống đến khi thu hoạch của thí nghiệm: Hạt sau khi thu hái, ủ 2 ngày sau 
đó chà xát bỏ lớp vỏ thịt và đem gieo cho tỷ lệ cao nhất, lần lượt đạt 81 và 76,9%.

+ Về mô hình trồng thử nghiệm: Kết quả ghi nhận được sau 3 tháng trồng tỷ lệ 
sống của cây đạt trên 90%. Sinh trưởng về chiều cao cây sau 3 tháng trồng của cây 
gieo từ hạt đạt 27,1 cm, đường kính gốc 2,76 mm chênh lệch với cây ươm từ rài về 
chiều cao là cao hơn 2,6 cm và về đường kính gốc là to hơn 0,05 mm. Theo dõi ở cây 
ươm từ hạt và cây ươm từ cây rài đều chưa phát hiện sâu bệnh hại, cây sinh trưởng 
bình thường.
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+ Qua đó đã hoàn thiện được  hướng dẫn kỹ thuật gieo ươm, trồng, chăm sóc, thu 
hoạch, sơ chế bảo quản sản phẩm cây mật nhân và kỹ thuật sản xuất phân hữu cơ vi 
sinh chức năng tại chỗ bón cho cây mật nhân chuyển giao cho địa phương hướng dẫn 
bà con nhân rộng.
2. Hiệu quả kinh tế, tác động kinh tế-xã hội, môi trường, ý nghĩa khoa học,… mà 
những ứng dụng kết quả nhiệm vụ mang lại

- Hiệu quả kinh tế:
Cây mật nhân được trồng xen dưới tán, không bị áp lực về quỹ đất trồng nên góp 

phần tăng thêm thu nhập trên đơn vị diện tích đất rừng. Dự kiến, sau 5-7 năm trồng, 
nếu chăm sóc và quản lý tốt mỗi cây sẽ cho bình quân 01 kg sản phẩm khô với giá bán 
120.000 đồng/kg. Tính cho 01 ha ước tính đến khi thu hoạch còn 1.000 cây, mỗi cây 
tương đương 01 kg khô thì tổng thu ước đạt 120 triệu đồng, nếu trừ chi phí phần lợi 
nhuận ước đạt 40-50 triệu đồng, đây là nguồn thu không nhỏ, góp phần xóa đói giảm 
nghèo cho bà con vùng núi còn nhiều khó khăn;

Ngoài ra, các sản phẩm phụ như thân, lá, hạt…là nguồn thu thêm hoặc bồi bổ dinh 
dưỡng cho đất.

- Hiệu quả xã hội:
+ Thành công từ mô hình của đề tài là cơ sở khuyến cáo nhân rộng mô hình, tạo 

việc làm, tạo thu nhập cho bà con miền núi, bà con dân tộc thiểu số, góp phần xây 
dựng thành công chương trình nông thôn mới của Đảng và Nhà nước;

+ Đề tài được triển khai không chỉ góp phần cải thiện đời sống vật chất mà còn 
góp phần cải thiện đời sống văn hoá, khoa học cho người dân thông qua tập huấn và 
thực hiện mô hình, đặc biệt khi mô hình được tổ chức nhân rộng vừa có ý nghĩa về 
kinh tế, vừa có ý nghĩa về cảnh quan du lịch; đặc biệt là góp phần cho khu du lịch sinh 
thái làng Bhơ Hôồng thêm phong phú tăng khả năng thu hút khách du lịch;

+ Trồng cây mật nhân tạo ra thu nhập cho người dân lâu nay sống dựa vào rừng, 
qua đó gắn kết được trách nhiệm người dân bảo vệ rừng một cách hữu hiệu nhất, hạn 
chế được tình trạng chặt phát rừng gây tác động tiêu cực đối với rừng và hậu quả xấu 
cho xã hội.  

+ Ngoài ra, việc nghiên cứu và khuyến khích gây trồng cây mật nhân sẽ góp phần 
bảo tồn phát triển loài cây dược liệu quý đã và đang cạn kiệt có nguy cơ tuyệt chủng 
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này.
- Ý nghĩa về mặt môi trường:
+ Việc trồng cây mật nhân nói riêng và các loại cây dược liệu nói chung dưới tán 

rừng không những có ý nghĩa lớn về mặt kinh tế, xã hội mà còn có ý nghĩa lớn về mặt 
môi trường. Trồng cây dưới tán góp phần hạn chế xói mòn, rửa trôi đất, đặc biệt sẽ tạo 
điều kiện tăng lượng nước ngầm và giảm thiểu hiện tượng lũ lụt do mưa lớn gây ra.

+ Tạo cảnh quan đẹp, môi trường trong lành nhờ khả năng hút bụi bẩn, điều hòa 
và làm trong sạch không khí, tăng lượng ô xy và giảm cabonic, góp phần giảm hiện 
tượng hiệu ứng nhà kính.

+ Cải thiện được độ phì, hạn chế thoái hoá đất, góp phần bảo vệ môi trường sinh 
thái, sản xuất nông nghiệp theo hướng xanh và bền vững.

16. Nghiên cứu ứng 
dụng đèn LED và 
SOLAR trên tàu 
chụp mực 4 tăng 
gông, tỉnh Quảng 
Nam. 
Cơ quan chủ trì: 
Trung tâm Khuyến 
nông Quảng Nam.
Chủ nhiệm đề tài: 
ThS. Võ Văn Long.

Trung tâm 
Khuyến nông 
Quảng Nam

659/QĐ-UBND
ngày 12/3/2020

1. Nội dung ứng dụng kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ
 Kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ được ứng dụng hệ thống đèn LED trên 

tàu khai thác hải sản xa bờ cho nghề chụp mực 4 tăng gông. Hiện nay, đã tư vấn, hỗ trợ 
các địa phương xây dựng Dự án chuyển giao “Ứng dụng đèn LED và SOLAR trên tàu 
chụp mực 4 tăng gông” theo Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của 
HĐND tỉnh và huyện Núi Thành đang ứng dụng kết quả đề tài vào triển khai đề án, dự 
án của huyện để hỗ trợ cho nghề khai thác hải sản xa bờ, trong đó có ứng dụng đèn 
LED trên tàu khai thác.
2. Hiệu quả kinh tế, tác động kinh tế-xã hội, môi trường, ý nghĩa khoa học, v.v.. 
mà những ứng dụng kết quả nhiệm vụ mang lại

  - Hiệu quả kinh tế: Tăng 1,5 lần và tiết kiệm 58,24% chi phí nhiên liệu sử dụng 
nguồn sáng so với đèn cao áp truyền thống (hệ thống đèn Metal halide).

 - Tác động kinh tế-xã hội: Ứng dụng công nghệ mới nhằm tiết kiệm năng lượng 
và nâng cao hiệu quả khai thác hải sản tại Quảng Nam.

- Về môi trường: Hệ thống đèn LED thay thế hệ thống đèn Metal halide,  giúp 
giảm phát thải khí CO2 gây ra hiệu ứng nhà kính, góp phần bảo vệ môi trường và an 
toàn trong sản xuất.

- Ý nghĩa khoa học: Chuyển giao kỹ thuật sử dụng hệ thống đèn LED và SOLAR 
trên tàu chụp mực 4 tăng gông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Tư vấn, hỗ trợ các địa 
phương xây dựng dự án chuyển giao theo Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND ngày 
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12/7/2019 của HĐND tỉnh.
17. Nghiên cứu ứng 

dụng ra đa hàng 
hải và tiêu phản 
xạ góc trên tàu cá 
xa bờ, góp phần 
bảo đảm an toàn 
cho tàu và thuyền 
viên. 
Cơ quan chủ trì: 
Chi cục Thủy sản 
Quảng Nam.
Chủ nhiệm đề tài: 
KS. Trần Quang 
Kiến.

Chi cục Thủy 
sản Quảng Nam

660/QĐ-UBND
ngày 12/3/2020

1. Nội dung ứng dụng kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ
    Chi cục Thủy sản Quảng Nam đã ban hành Công văn số 45/CCTS-

KT&PTNLTS ngày 17/3/2020 V/v ứng dụng kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và 
công nghệ cấp tỉnh gửi UBND, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Kinh tế 
các huyện, thị xã, thành phố nghề cá và các cơ quan có liên quan trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam để thông tin đến các tổ chức, cá nhân và bàn con ngư dân trên địa bàn tỉnh 
biết và tổ chức ứng dụng kết quả nghiên cứu đề tài vào thực tiễn. Đến nay, kết quả 
nghiên cứu của đề tài đã được triển khai ứng dụng vào thực tiễn sản xuất trên một số 
tàu cá hoạt động khai thác xa bờ nghề lưới rê tại huyện Duy Xuyên, nghề Câu mực 
khơi tại huyện Núi Thành đã đem lại nhiều lợi ích cho bà con ngư dân tại địa phương. 
Hệ thống ra đa, tiêu ra đa đã tạo điều kiện cho các đội tàu cá xa bờ hoạt động an toàn và 
khai thác có hiệu quả, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, giữ ổn 
định an ninh, xã hội, giảm thiểu rủi ro, tai nạn, bảo vệ tài sản, an toàn cho tàu cá và 
thuyền viên góp phần bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo của Tổ quốc.
2. Hiệu quả kinh tế, tác động kinh tế-xã hội, môi trường, ý nghĩa khoa học, v.v.. 
mà những ứng dụng kết quả nhiệm vụ mang lại

      Ra đa, tiêu ra đa phản xạ góc là công cụ hỗ trợ đắc lực cho thuyền trưởng quan 
sát các mục tiêu xung quanh tàu, đặc biệt trong điều kiện đêm tối, thời tiết xấu, sương 
mù, mưa bão, ... Tiêu ra đa làm khuyếch đại tín hiệu phản hồi sóng ra đa. Hệ thống sẽ 
khắc phục tầm nhìn hạn chế của mắt thường, giảm nguy cơ đâm va, phát hiện kịp thời 
các mục tiêu, hạn chế thiệt hại cho người và tài sản khi tham gia sản xuất trên biển, 
tăng cường lực lượng bảo vệ an ninh, chủ quyền biển đảo. 

      Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng ra đa hàng hải và tiêu phản xạ góc trên tàu cá 
xa bờ, góp phần bảo đảm an toàn cho tàu và thuyền viên” đã đưa ra được mẫu tiêu ra 
đa phản xạ góc hiệu quả với qui trình chế tạo và kỹ thuật lắp ráp phù hợp với trình độ 
năng lực của ngư dân Quảng Nam. Qua đó ngư dân có thể tự lắp ráp hệ thống phục vụ 
cho sản xuất.

      - Hiệu quả kinh tế: Kết quả ứng dụng của đề tài đã tạo cơ sở cho việc ứng dụng 
công nghệ trong khai thác thủy sản, tăng thời gian bám biển, tiết kiệm chi phí nhiên liệu, 
nâng cao hiệu quả sản xuất của chuyến biển và được các chủ tàu cá xa bờ trên địa bàn 
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Stt Tên nhiệm vụ 
KH&CN

Tổ chức được  
giao ứng dụng

QĐ công nhận và 
giao nhiệm vụ tổ 
chức ứng dụng

Kết quả ứng dụng
(Mô hình điểm thành công và được ứng dụng trong thực tế)

tỉnh đánh giá cao.
      - Hiệu quả xã hội: Việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu của đề tài đã đem lại 

những hiệu quả vô cùng to lớn cho nghề cá của các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam. Hệ thống ra đa, tiêu ra đa sẽ tạo điều kiện cho các đội tàu đang hoạt động an toàn và 
khai thác có hiệu quả, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, giữ ổn 
định an ninh, xã hội của các địa phương, làm cơ sở cho công tác quản lý, xây dựng các tiêu 
chuẩn an toàn đội tàu cá xa bờ của tỉnh.

      Kết quả nghiên cứu của đề tài đã được áp dụng trên tàu khai thác xa bờ ở địa 
phương nhằm giảm thiểu rủi ro, tai nạn, bảo vệ tài sản, an toàn cho tàu cá và thuyền 
viên góp phần bảo vệ quyền, quyền chủ quyền vùng biển, đảo của Tổ Quốc. Đây là xu 
hướng phát triển hiện tại và tương lai của nghề cá địa phương và cả nước

18. Nghiên cứu đánh 
giá các giải pháp 
kè mềm bảo vệ bờ 
biển Cửa Đại, 
thành phố Hội An 
hiện nay và đề 
xuất giải pháp 
nâng cao hiệu quả. 
CQCT: Trường Cao 
đẳng Công nghệ, 
Kinh tế và Thủy lợi 
Miền Trung.
CNĐT: ThS. 
Nguyễn Ngọc Thế.

Chi cục Thủy 
lợi 

2966 /QĐ-UBND
17/09/2019

1. Nội dung ứng dụng kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ
    Căn cứ Báo cáo tổng hợp đề tài, Chi cục Thủy lợi đã giao Phòng Quản lý Phòng 

chống thiên tai nghiên cứu để vận dụng trong quá trình tham mưu, phối hợp, triển khai 
thực hiện các dự án bảo vệ bờ biển khu vực Cửa Đại thành phố Hội An cũng như các 
địa phương khác trên địa bàn tỉnh.
2. Hiệu quả kinh tế, tác động kinh tế-xã hội, môi trường, ý nghĩa khoa học, v.v.. 
mà những ứng dụng kết quả nhiệm vụ mang lại: (Cơ quan tổ chức ứng dụng không 
báo cáo nội dung này)

19. Nghiên cứu diễn 
biến xâm nhập 
mặn (đất và nước) 
vùng ven biển tỉnh 
Quảng Nam; Đề 
xuất các giải pháp 

Sở Nông nghiệp 
và Phát triển 
nông thôn

2993/QĐ-UBND
18/9/2019

1. Nội dung ứng dụng kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ
    Căn cứ Báo cáo tổng hợp đề tài, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã 

giao Phòng Khoa học Thông tin chủ trì triển khai ứng dụng đề tài; Các Chi cục Thủy 
lợi, Chi cục Trồng trọt và BVTV, Chi cục Thủy sản nghiên cứu ứng dụng trên địa bàn 
tỉnh.
2. Hiệu quả kinh tế, tác động kinh tế-xã hội, môi trường, ý nghĩa khoa học, v.v.. 
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Stt Tên nhiệm vụ 
KH&CN

Tổ chức được  
giao ứng dụng

QĐ công nhận và 
giao nhiệm vụ tổ 
chức ứng dụng

Kết quả ứng dụng
(Mô hình điểm thành công và được ứng dụng trong thực tế)

thích nghi và ứng 
phó.
CQCT: Viện Địa lý 
thuộc Viện Hàn 
lâm Khoa học và 
Công nghệ Việt 
Nam.
CNĐT:  ThS. 
Hoàng Thanh Sơn

mà những ứng dụng kết quả nhiệm vụ mang lại: (Cơ quan tổ chức ứng dụng không 
báo cáo nội dung này)

20. Điều tra, chỉnh lý 
bản đồ đất và xây 
dựng hệ thống 
thông tin chất 
lượng đất đai 
nhằm sử dụng hợp 
lý tài nguyên đất 
phục vụ phát triển 
nông nghiệp tỉnh 
Quảng Nam.
Cơ quan chủ trì: 
Viện Thổ nhưỡng 
Nông hóa
Chủ nhiệm đề tài: 
ThS. Phạm Đức 
Thụ

Sở Nông nghiệp 
và Phát triển 
nông thôn

2995 /QĐ-UBND
18/9/2019

Đến nay, cơ bản đơn vị chưa khai thác hết thông tin sản phẩm của đề tài, bởi 
nguồn dữ liệu trong đĩa cung cấp không chạy được trên các máy vi tính hiện dùng của 
Chi cục (cấu hình không đảm bảo), nhất là phần dữ liệu bản đồ. (Theo công văn 
398/TT&BVTV-KT ngày 27/8/2020 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật về 
việc kết quả nhận bàn giao và ứng dụng kết quả nhiệm vụ KH&CN)

21. Căn cứ và nơi 
đứng chân của 
Tỉnh ủy Quảng 
Nam giai đoạn 
1930-1975. 
Cơ quan chủ trì: 

Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy Quảng 
Nam

662/QĐ-UBND
ngày 12/3/2020

1. Nội dung ứng dụng kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ
- Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của đề tài, Ban Tuyên giáo tổ chức in ấn, xuất bản 

công trình “Căn cứ và nơi đứng chân của Tỉnh ủy Quảng Nam giai đoạn 1930 - 1975” 
nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, phát hành rộng rãi đến các tổ 
chức và cá nhân liên quan trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, phục vụ công tác nghiên cứu, 
giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trể 
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Stt Tên nhiệm vụ 
KH&CN

Tổ chức được  
giao ứng dụng

QĐ công nhận và 
giao nhiệm vụ tổ 
chức ứng dụng

Kết quả ứng dụng
(Mô hình điểm thành công và được ứng dụng trong thực tế)

Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy Quảng 
Nam.
Chủ nhiệm đề tài: 
CN. Huỳnh Thị 
Tuyết

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
- Đồng thời giao Sở VHTT&DL phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng đề 

án “Bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử các căn cứ, địa điểm đứng chân của Tỉnh ủy 
Quảng Nam, giai đoạn 1930 - 1975”. 
2. Hiệu quả kinh tế, tác động kinh tế-xã hội, môi trường, ý nghĩa khoa học, v.v.. 
mà những ứng dụng kết quả nhiệm vụ mang lại

- Tuyên truyền kết quả nghiên cứu đề tài; qua đó làm phong phú thêm nguồn tư 
liệu, phục vụ nghiên cứu lịch sử Đảng bộ địa phương, lịch sử đấu tranh cách mạng của 
các ngành, đoàn thể, địa phương trên địa bàn tỉnh; 

- Làm tài liệu tham khảo phục vụ công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho 
cán bộ, đảng việ và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh.


